
 

 

 

Ljubljana, 11. 11. 2020 

Zadeva: Vabilo na predstavitev našega raziskovanja – Ekonomija za 

radovedne 
 

 

Spoštovani, 

  

po treh izredno uspešnih letih na Ekonomski fakulteti tudi letos v okviru Noči raziskovalcev 

prirejamo predstavitev našega raziskovanja z naslovom Ekonomija za radovedne, s katero 

srednješolcem  4. letnikov pokažemo, kaj je to delo raziskovalca. Ker nam letos okoliščine ne 

dopuščajo, da bi vas v živo povabili na Ekonomsko fakulteto, smo se odločili, da naš glavni 

dogodek v celoti speljemo na daljavo. Naša želja je, da bi vašim dijakom pomagali pri poklicni 

odločitvi ali pa le zadovoljili njihovo radovednost o področjih na katerih delujemo ekonomisti 

in podjetniki.  

 

S tem poslanstvom se bosta v petek, 27. 11. 2020, ob 15. uri preko Zooma dijakom v živo 

predstavila dva raziskovalca.   

Prof. dr. Aljoša Valentinčič bo skupaj z dijaki ugotavljal Kaj imata nevroznanost in 

ekonomija skupnega. Predstavil bo nevroekonomijo, ki med sabo povezuje ekonomska 

spoznanja in pa spoznanja, ki nam jih nudijo druge vede: nevroznanost, psihologija, kognitivna 

znanost ... zato, da bi lahko bolje razumeli, kako se ljudje v posameznih ekonomskih dilemah 

dejansko odločajo.  

Nadaljevali bomo s predstavitvijo dr. Darije Aleksić, ki nam bo odgovorila na vprašanje: Smo 

ekonomija ljudje? Pogovarjali se bomo o tem, da ekonomija niso le številke, ampak so na tem 

področju zelo pomembni predvsem ljudje, ki te številke in odnose med sabo, med skupinami in 

institucijami v nekem okolju ustvarjajo.  Dijaki bodo dobili vpogled v model People Planet 

Profit. 

V tej šolski uri bomo predstavili še tri dvominutne videe, v katerih na poljuden način 

predstavljamo tri nagrajene raziskovalne projekte Ekonomske fakultete.  

 

Če menite, da bi vaše dijake tovrstna vsebina zanimala, bi vas lepo prosili, da jih v našem 

imenu na predstavitev povabite in jim posredujete spodnjo povezavo do dogodka. 

https://uni-lj-si.zoom.us/meeting/register/tJMsdemqqD4rE9VVbzIG8esY566dilKRSbBp 

https://uni-lj-si.zoom.us/meeting/register/tJMsdemqqD4rE9VVbzIG8esY566dilKRSbBp


 

 

Za vse dodatne informacije sem vam na voljo preko e-pošte na miha.jurecic@ef.uni-lj.si ali 

preko telefona na 040 583 424 

  

Skupaj povabimo radovedne dijake, skupaj zbudimo bodoče raziskovalce! 

  

Lepo vas pozdravljam,  

  

Miha Jurečič 
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